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Syarat dan Ketentuan:
• Dengan mengirimkan karya seni ke kompetisi, peserta setuju tanpa syarat bahwa CASS dapat memasang atau mempublikasikan materi karya seni yang dikirimkan, dalam bentuk apa pun yang diambil.
• CASS berhak sepenuhnya dalam memilih 8 karya seni kontestan untuk pemungutan suara dan menghitung jumlah pemungutan suara dari kontestan yang menang. Hanya pemenang yang akan diberitahukan. 
• Hadiah tidak dapat ditukar.

Kompetisi Seni Kreatif  

Hidup dalam Normal Baru  
                      selama COVID-19

Berakhir Jum’at, 6 Nov 2020 Pk 17:00

Pandemi COVID-19 mengubah cara hidup kita. Orang harus terbiasa dengan 
“normal baru”. Seperti apakah “normal baru” dan bagaimana kita dapat 
beradaptasi dengannya?  

CASS mengadakan kompetisi seni kreatif bertajuk “Hidup dalam Normal Baru    
        selama COVID-19” untuk menyediakan panggung bagi orang-orang untuk      
       mengekspresikan pemikiran mereka atau untuk berbagi pengalaman mereka 
         tentang perubahan - perubahan, dengan tujuan mendorong dan menstimulasi     
            kreatifitas dan membagikan kreasi mereka dengan orang
              lain, sehingga menyatukan semua orang di komunitas.

Ciptakan Karya Seni

Membuat karya seni 
berdasarkan topik yang anda 
pilih.  Karya tersebut dapat 
berupa lukisan, gambar, kolase, 
foto, video atau bentuk visual 
lainnya.  Hasil karya dari:

• Klip video harus lebih dari 30 
detik, tetapi kurang dari 60 detik.

• Foto harus diserahkan dalam 
file JPEG.

• Lukisan, gambar, kolase, 
atau seni visual lainnya harus 
lebih besar dari  210mm × 
297mm (A4), tetapi kurang 
dari 420mm × 594mm (A2).

Tulis Judul

Gunakan bahasa 
asli anda untuk 
menulis judul/teks 
(hingga 20 kata, apa 
pun bahasa yang 
anda gunakan) agar 
sesuai dengan karya 
seni tersebut. 

Harap diperhatikan:
Tidak ada batasan jumlah karya seni yang dapat 
anda kirimkan, namun untuk setiap karya seni 
yang anda kirimkan, anda harus memberikan 
nama, alamat rumah, dan nomor telepon kontak 
anda (sebaiknya nomor ponsel).

Seraphina Liong
Indonesia -Selasa dan Kamis
0407 104 264

Bosco Chang
Inggris
0414 896 701

PERMINTAAN
KETERANGAN

Delapan (8) karya seni akan dipilih oleh 
CASS dan dipasang online agar dapat 
dipilih oleh publik. Tiga (3) karya seni 
yang menerima jumlah 
suara terbanyak masing-
masing akan memenangkan 
voucher hadiah sebesar 
$200.

Akun WhatsApp 
Indonesia: 0407 104 264
Inggris:  0419 696 425

Email
info@casscare.org.au

Pilih Satu Topik

Bagaimana pekerjaan / studi anda 
berubah menjadi “normal baru”?  

Apa yang telah anda lakukan 
selama masa tinggal di rumah ini 
untuk memperkaya hidup anda? 

Bagaimana COVID-19 telah 
mengubah komunitas kita? 

Bagaimana kita bisa menjaga 
kewaspadaan kita tentang risiko 
COVID-19?  

Apakah ada pelajaran yang dapat 
diambil manusia dari COVID-19? 

Kirimkan Secara Digital

APAKAH YANG HARUS ANDA LAKUKAN?

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI KOMPETISI INI? SIAPA YANG AKAN MEMENANGKAN HADIAH?

Indonesian | October 2020 

Menangkan 

Hadiah Utama

$200

Kompetisi ini terbuka untuk semua orang mulai 
dari anak-anak hingga lanjut usia (anak-anak 
di bawah 12 tahun harus memiliki persetujuan 
orang tua atau wali untuk mengikuti kompetisi) 
dan bertempat tinggal di Australia kecuali 
karyawan dan anggota Dewan CASS yang tidak 
memenuhi syarat untuk ikut serta.



 

Kompetisi Seni Kreatif  “Hidup dalam Normal Baru selama COVID-19” 

 

Pandemi COVID-19 mengubah cara hidup kita.  Orang harus terbiasa dengan "normal baru" termasuk 

menjaga jarak fisik dan sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri, beradaptasi dengan 

penggunaan teknologi dan online, lebih memperhatikan kesehatan dan sistem kekebalan kita, dll. 

 

Seperti apakah “normal baru” dan bagaimana kita dapat beradaptasi dengannya?  CASS  mengadakan 

kompetisi seni kreatif bertajuk "Hidup dalam Normal Baru selama COVID-19" untuk menyediakan 

platform bagi orang-orang untuk mengekspresikan pemikiran mereka atau untuk berbagi pengalaman 

mereka tentang perubahan - perubahan, dengan tujuan mendorong dan menstimulasi kreatifitas orang 

dan membagikan kreasi mereka dengan orang lain, sehingga menyatukan semua orang di komunitas. 

 

Apakah yang harus anda lakukan? 

Langkah 1:  Pilih sebuah topik dari daftar di bawah ini yang anda minati: 

• Bagaimana pekerjaan / studi anda berubah menjadi "normal baru"? – contohnya:  platform digital 

telah menjadi populer bagi kebanyakan dari kita untuk bekerja atau belajar, bekerja dari rumah 

telah menjadi hal yang biasa, dll. 

• Apa yang telah anda lakukan selama masa tinggal di rumah ini untuk memperkaya hidup anda? – 

contohnya:  menampilkan tarian, menyanyikan lagu, membuat video tentang memasak, dll. 

• Bagaimana COVID-19 telah mengubah Komunitas kita? – contohnya:  salam sosial telah berubah, 

mengantri sekarang menjadi normal, disarankan untuk mengenakan masker dan memakai sarung 

tangan di tempat-tempat umum, dll. 

• Bagaimana kita bisa menjaga kewaspadaan kita tentang risiko COVID-19? – contohnya: 

membersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh, melakukan tes jika anda memiliki 

gejala yang paling ringan, tetap di rumah saat sakit dan menghindari kontak dengan orang yang 

sakit, dll. 

• Apakah ada pelajaran yang dapat diambil manusia dari COVID-19? – contohnya:  dampak COVID-

19 terhadap perekonomian, kehilangan pekerjaan besar-besaran, dll 

 

Langkah 2:  Membuat karya seni berdasarkan topik yang anda pilih.  Karya tersebut dapat berupa lukisan, 

gambar, kolase, foto, video atau bentuk visual lainnya.  Hasil karya dari: 

• Klip video harus lebih dari 30 detik, tetapi kurang dari 60 detik. 

• Foto harus diserahkan dalam file JPEG. 

• Lukisan, gambar, kolase, atau seni visual lainnya harus lebih besar dari  210mm × 297mm (A4), 

tetapi kurang dari 420mm × 594mm (A2).  
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Langkah 3:  Gunakan bahasa asli anda untuk menulis teks (hingga 20 kata, apa pun bahasa yang anda 

gunakan) agar sesuai dengan karya seni tersebut.  

 

Langkah 4:  Kirimkan entri anda secara digital. 

 

Harap diperhatikan:  tidak ada batasan jumlah entri yang dapat anda kirimkan, namun, untuk setiap entri 

yang anda kirimkan, anda harus memberikan nama, alamat rumah, dan nomor telepon kontak anda 

(sebaiknya nomor ponsel). 

 

Siapa yang dapat mengikuti kompetisi ini?  

Kompetisi ini terbuka untuk semua orang mulai dari anak-anak hingga lanjut usia (anak-anak di bawah 12 

tahun harus memiliki persetujuan orang tua atau wali untuk mengikuti kompetisi) dan bertempat tinggal 

di Australia kecuali karyawan dan anggota Dewan CASS yang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta. 

 

Siapa yang akan memenangkan hadiah? 
Delapan (8) entri akan dipilih oleh CASS dan diposting online agar dapat dipilih oleh publik. Tiga (3) entri 

yang menerima suara tertinggi masing-masing akan memenangkan voucher hadiah sebesar $ 200. 

 

Informasi Lainnya Mengenai Kompetisi Ini 

Tanggal penutupan kompetisi ini – Jum’at, 6 Nov 2020 (17:00). 

 

Saluran Pengiriman  

Akun WhatsApp (Indonesia):  0407 104 264 

Akun WhatsApp (Inggris):  0419 696 425 

Email: info@casscare.org.au 

 

Permintaan Keterangan:  Seraphina Liong 0407 104 264 (Indonesia - Selasa dan Kamis) 

                                                   Bosco Chang 0414 896 701 (Inggris) 

 

mailto:info@casscare.org.au
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Harap dicatat bahwa kondisi berikut ini berlaku: 
• Dengan mengirimkan entri ke kompetisi, peserta setuju tanpa syarat untuk CASS dapat memposting 

atau mempublikasikan materi entri yang dikirimkan, dalam bentuk apa pun yang diambil. 

• Hadiah tidak dapat ditukar.  

• CASS berhak sepenuhnya dalam memilih 8 entri kandidat untuk pemungutan suara dan menghitung 

jumlah pemungutan suara dari entri yang menang.  Hanya pemenang yang akan diberitahukan.  

 

 


